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     Když paní učitelka zadala téma slohové práce Můj vzor, hned jsem měla jasno, protože 
můj  největší obdiv patří mojí mamince.  
     Moje maminka se jmenuje Kamila. Je jí 43 let.  Je nižší, štíhlé postavy. Zdobí ji světlé, 
krátce střižené jemné vlasy. Na tváři často vykouzlí hezký úsměv, vždy svítí jako sluníčko. Má 
krásné zelené oči. Maminka se dělá ráda krásnou, líčí se a nosí elegantní oblečení. Každé 
ráno vstává brzo, aby se stihla nachystat, namalovat, obléct a mohla vyrazit do práce.            
     Své práci se věnuje už šestnáct let. Je totiž ředitelka obchodní sítě společnosti ZFP 
akademie. Tato práce ji velmi baví a naplňuje. 
     Mamince patří můj velký obdiv. Přestože to v životě neměla vždy jednoduché, tak vždy 
zůstala silná a se vším si poradila. Stále se usmívá. Všem ráda pomáhá. Je velmi sympatická, 
laskavá, spolehlivá, vždy dokáže člověku správně poradit a vyloudit mu úsměv na tváři. 
Těžké věci jsou pro maminku výzvou. Vždy do všeho jde bez zaváhání. Má ráda ve všem 
pořádek. Maminka mi vždy říká, že když chci něco dokázat, tak si v tom musím věřit.    
     Maminka ráda čte. Nejraději jsou to detektivky. Ráda vaří a jídla od ní jsou moje 
nejoblíbenější. 
     Díky mé mamince jsem mohla poznat hodně lidí, podívat se do světa a prožít s ní hodně 
nových věcí. Od dvou let tančím. K tanci mě také přivedla maminka. Tancování miluji, je to už 
součást mého života. 
      V roce 2015 jsem se díky mamince mohla zúčastnit konkurzu a zahrát si v Městském 
divadle v Brně ve hře „Evangelium o Marii“  roli malé Marie. Za tuto zkušenost jsem nesmírně 
vděčná ,  chtěla bych se divadlu věnovat i v dospělosti. A být herečka.  
     Moje maminka se o nás se sestrou stará sama. K taťkovi chodíme jednou za 14 dní na 
víkend. S maminkou jezdíme po výletech, zábavných parcích, tanečních soutěžích a různých 
zemích. Například jsme všechny byly v Dominikánské republice, Řecku, Turecku, Itálii, Ibize, 
Chorvatsku a nyní plánujeme cestu do Mexika. Vždy spolu zažíváme hodně legrace a také 
adrenalinu. Pokaždé má maminka vše dopodrobna promyšlené, od  začátku do konce 
naplánované, připravuje nám skvělé zážitky. V Dominikánské republice jsem plavala 
s delfíny, tancovala se známými lidmi, viděla mnoho vzácných zvířat.     
     Moje maminka pro nás dělá všechno, abychom se měly se sestrou co nejlépe. Vždy nás 
podpoří ve všem. Vím, že se na ní mohu vždy spolehnout, že si s ní mohu o všem promluvit a 
že mi vždy zlepší náladu. Můj vztah mezi mamkou je jako s nejlepší kamarádkou. Vím, že jí to 
často neříkám, ale mám ji moc ráda a děkuju jí za to, co pro mě všechno dělá.   
 
 
 


